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SALES MANUAL 2015
ATOUT FRANCE IN NEDERLAND

Het eerste nieuws uit Frankrijk dit jaar!
Voilà! Voor u ligt onze tweede sales manual van dit jaar met nieuws uit Frankrijk
van onze partners. Met daarin tips voor de MICE bestemmingen: prachtige accommodaties, bijzondere locaties, originele activiteiten en organisatorische hulp voor
uw zakelijke bijeenkomsten, groepen en incentives in Frankrijk.
We werkten voor deze manual met de volgende partners:
- bestemmingen/convention bureaus: Hauts-de-France Convention Bureau, Paris
Convention Bureau, Club Business Occitanie Sud de France, Saint-Tropez Tourisme, Made in Côte d’Azur Travel
- accommodaties/locaties: Resort Lille Barrière namens Groupe Barrière, Hôtel
Trianon Rive Gauche Paris, Hotel Au Coeur du Village
- locaties/activiteit: Echappée Bière en Maison Méert
Het laatste nieuws uit Frankrijk en onze activiteiten kunt u dagelijks volgen via ons
blog voor reisprofessionals.
Voor laatste MICE nieuws en tips in Frankrijk: http://nl.meeting.france.fr
Volg onze French Convention Bureau pagina op Facebook
En uiteraard staan wij telefonisch en per e-mail tot uw beschikking wanneer u vragen heeft!
Met vriendelijke groet,
Het Sales team Atout France in Nederland
Diana KLINKENBERG (Sales Manager)
T: 020-53 53 011
diana.klinkenberg@atout-france.fr
Jojanneke KRAMER (Projectmedewerker sales)
T: 020-53 53 014
jojanneke.kramer@atout-france.fr
Coralie OSTERTAG (Projectmedewerker sales en pers)
T: 020-53 52 123
coralie.ostertag@atout-france.fr

Dit document is samengesteld door Atout France in Nederland 2018 - Copyright © Atout France
Atout France in Nederland kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de vermelde
prijzen of producten die door de verschillende organisaties in het document worden vermeld.
Fotocredits: Voorkant: La Seine Musicale©Laurent_Blossier, gala avond©Made in Côte d’Azur Travel,
Pic du Midi©Mathieu-Pinaud, Saint Tropez©Deuchmoiselles
Inhoudsopgave: ©Golf de Raray, Oise
Teksten: Hauts-de-France Convention Bureau: banner, Arras Place 2 Nuit, Golf de Raray Oise, Palais
des Congrès Valenciennes©Hauts-de-France Convention Bureau ; Echappée Bière: cré®dits L’Échappée Bière; Méert: ©Maison Méert; Resort Lille Barrière: Resort Lille Barrière©Rambert Fabrice; Paris
Convention Bureau: Arc de triomphe place de l’étoile©florian-wehde, Paris Convention Center©VIPARIS, La Seine Musicale©Laurent Blossier, Le Lutetia©Mathieu-Fiol, Simulation Klimt GÇô Atelier
des Lumières©Culturespaces Nuit de Chine, U Arena©UARENA; Hôtel Trianon Rive Gauche Paris:
©Hôtel Trianon Rive Gauche Paris; Hotel Au Coeur du Village: ©Ludovic DI ORIO, Frederic DURANTET, Alexandra LEBLANC/Au Coeur du Village Relais et Châteaux; Club Business Occitanie Sud de
France: Pic du Midi©Mathieu-Pinaud, l’Hôtel Dieu©Patrice Thebault-CRT Occitanie, Velo-Vayssette
en oude auto’s©CDTTarn-PascaleWalter, Cité médiévale Carcassonne©C.Deschamps-CRT Occitanie, Abbaye de Fontfroide©Gilles Delacuvellerie; Saint-Tropez Tourisme: ©Ville de Saint-Tropez,
©AdobeStock, ©Deuchmoiselles; Made in Côte d’Azur Travel: ©Made in Côte d’Azur Travel; Achterkant: salon©Maison Méert, zwembad©Frederic DUCOUT-Au Coeur du Village Relais et Châteaux,
zeilboten©Ville de Saint-Tropez jl chaix, VIPontvangst©Made in Côte d’Azur Travel, classic twin©Hôtel
Trianon Rive Gauche.
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HAUTS-DE-FRANCE CONVENTION BUREAU
Uw partner in het hoge noorden voor geslaagde events en meetings
De regio Hauts-de-France is zeer
goed bereikbaar vanaf meerdere Europese hoofdsteden (Amsterdam,
Parijs, Londen, Brussel) en telt maar
liefst 6 miljoen inwoners en 100 miljoen potentiële klanten. In deze regio
zijn vele bedrijven gevestigd, maar
zij laat ook een dynamische economie en een onderzoekswereld zien
op bijvoorbeeld de universiteiten.
Daarnaast staat erfgoed en cultuur
erg hoog in het vaandel.
TEAM MET EXPERTISE
Het team van Hauts-de-France Convention Bureau is graag uw professionele
partner voor alle evenementen in het
hoge noorden van Frankrijk. Om welke
bestemming het ook gaat, wij brengen
u graag in contact met de geschiktste
congrescentra, hotels, restaurants en
andere serviceverleners die kunnen
helpen om van uw evenement een ge
slaagd evenement te maken.

Acht
interessante
bestemmingen
wachten hier voor de zakelijke markt
en congresorganisatoren: Amiens Métropole, Grand-Arras, Chantilly, Duinkerken, Le Touquet-Paris-Plage, de Europese metropool Lille, Saint-Quentin
en Valenciennes Métropole.

ORGINELE MICE ACTIVITEITEN
Daarbij kan het om verrassende programma-onderdelen
gaan,
zoals
strandzeilen over de grote stranden
van departement Nord en in de Baai
van de Somme. En wat dacht u van een
uitgebreide workshop ‘bierologie’ met
ruimschootse proefmogelijkheden van
de bieren uit het noorden? Vergeet ook
niet het Louvre-museum van Lens mee
te nemen in uw plannen: wij kunnen er
passende thema-bezoeken adviseren.
Ook onvergetelijk: het compleet afhuren van het kasteel en de stallen van
het Château de Chantilly.

VOOR MEER INFORMATIE
HAUTS-DE-FRANCE CONVENTION BUREAU
Contactpersonen: Mevr Clémence BLANCHEGORGE, MICE Promotion executive
E-mail: clemence.blanchegorge@hautsdefranceconvention.com
Tel: +33 (0)3 59 56 22 63
www.hautsdefranceconvention.com
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VERRASSEND GOEDE LOCATIES
Onze congrescentra zijn goed uitgerust
op de ontvangst van uw congresgangers en liggen bovendien in het hart van
belangrijke steden zoals het congrescentrum van Valenciennes, Lille Grand
Palais of het Kursaal in Duinkerken, die
weer een prachtig uitzicht biedt over
het strand van Malo-les-Bains en de
Noordzee.
Andere locaties zijn weer uitermate
geschikt voor gala diners dankzij hun
opvallende stijl: het Palais de la Bourse
in Lille, de Polo Club in Chantilly of het
Château de Couturelle bij Arras.
De diversiteit van de landschappen,
vriendelijkheid van de mensen en bij
zondere locaties en activiteiten, maken
de regio een interessante MICE be
stemming, mooi dichtbij!

ECHAPPÉE BIÈRE
Evenementen en activiteiten rond ambachtelijk gebrouwen bier
‘Echappée Bière’ is in november 2013
opgericht en is het eerste bureau voor
toerisme & evenementen, dat zich
bezighoudt met de ontwikkeling en
ontdekking van ambachtelijk bier. Het
heeft agentschappen in Lille, Brussel,
Straatsburg en binnenkort ook Bordeaux.
ECHTE BIERDESKUNDIGEN
De laatste jaren zijn lokale brouwerijen
in opkomst. De bierdeskundigen van
Echappée Bière geven workshops en
bierproeverijen, brouw-demonstraties en
worden ook regelmatig gevraagd om te
verschijnen in jury’s van bierwedstrijden.

LUDIEKE ACTIVITEITEN
Het bureau volgt de hedendaagse trends
op biergebied op de voet en biedt eigentijdse programma’s aan. Zo organiseren
zij bijvoorbeeld een gastronomische rally,
speurtochten, biercasino, een murderparty of een biercocktailfeest. Ideale evene-

delen met andere geïnteresseerden. Tij
dens uw evenement kunnen zij leuke en
educatieve uitstapjes organiseren om uw
team kennis te laten maken met alle ins
en outs van de huidige bierwereld. Door
proeverijen, rondleidingen en andere ludieke uitjes wordt uw team opgeleid tot
heus bierexpert.
menten ter bevordering van de teamgeest
tijdens een seminar.
De activiteiten laten buitenlandse bezoekers kennismaken met de kunst en kennis
van Franse bierbrouwers. Zij geven met
alle liefde rondleidingen door bijvoorbeeld
lokale bierbrouwerijen en delen tijdens
bierproeverijen graag hun passie voor
het vak. Bezoekers zullen van alles leren
over bieren uit het heden en verleden.

BIER OOK HIP IN FRANKRIJK
Sinds 2015 ondersteunt het bureau ook
bedrijven die zich willen specialiseren op
het gebied van biertoerisme. Naast wijn,
wordt er in Frankrijk ook steeds meer
bier gedronken. Het bureau biedt extra
scholing aan voor personeel in cafés, hotels en restaurants. Ook zíj merken dat
bierdrinken steeds populairder wordt en
verdiepen zich graag in de verschillende
ambachtelijke bieren, zodat zij een gevarieerde en originele bierkaart kunnen
aanbieden.

PROEVERIJEN EN UITJES
Het doel van het bureau is om hun wereldwijde kennis en ervaring over bier te

VOOR MEER INFORMATIE
ECHAPPÉE BIÈRE
Contactpersoon: De heer Pierre VANTINE, partner
E-mail: pierre@echappee-biere.com
Tel: +33 (0)6-73 18 60 32
www.echappee-biere.com
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MAISON MÉERT - RESORT BARRIÈRE LILLE
Ultiem genieten in Lille
Maison Méert, van oudsher actueel!
De geschiedenis van patisseriehuis
Méert begint in 1677. Toen opende
een apotheker-kruidenier het Maison
aan de Rue Esquermoise, midden in
wat we nu het Vieux Lille noemen.
Heer Delcourt, confiseur-chocolatier, nam het bedrijf in 1761 over en
na hem maakte Modo de Rollez het
adres nog beroemder, vooral dankzij
zijn geweldige ijs.
In 1849 werd de Belg Michael Paulus
Gislenus Méert de nieuwe eigenaar. Hij
had vijf jaar doorgebracht in de koloniën en wist alles van cacao, rietsuiker,
vanille en koffie. Ook zijn werkervaring
bij grote Europese suikerwerkers hielp
hem allerlei nieuwe soorten gebak te
ontwikkelen, waaronder de fameuze
wafel met vanillevulling. Méerts naam
blijft dankzij deze gauffre de chez Méert
voor eeuwig aan dit bedrijf verbonden.

Tal van beroemdheden waren er klant:
kunstenaars, schrijvers, staatshoofden, royals met soms illustere namen
als De Gaulle, Bourbon de Parme of
Napoleon… Maar ook de rest van de
wereld is van harte welkom in de theesalon in Louis XVI-stijl, het restaurant of
de ontvangstruimte voor groepen!
Kom er genieten van de beroemde
wafel en meer dan driehonderd soorten
gebak, chocolade en ander suikerwerk.
Alles bij Maison Méert staat in het teken
van Art de la Gourmandise.
GROUPE BARRIÈRE
De Groupe Barrière is niet alleen
Frankrijks koploper op het gebied
van casino’s, maar heeft ook een
grote naam als het gaat om luxe hotels en - wereldwijd - de leisure business.
Barrière heeft een uitzonderlijke reputatie opgebouwd in het hogere segment,
met als peilers een excellente operationele basis, een hoge servicekwaliteit
en eeuwige trouw aan de Franse art de
vivre.
De groep telt inmiddels vierendertig Casinos Barrière, achttien Hôtels Barrière

VOOR MEER INFORMATIE
MAISON MÉERT en RESORT BARRIÈRE LILLE
Contactpersoon: Mevr Anne PERSOON, directrice klanten Méert
Mevr Béatrice HOISNE, Sales Manager Benelux Resort Barrière Lille
E-mail: anne.persoon@meert.fr; bhoisne@groupebarriere.com
Tel: +33 (0)6 17 58 71 17 (Anne) +33 (0)3 28 14 45 47 (Béatrice)
www.meert.fr en www.hotelsbarriere.com
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(waarvan de meerderheid vijf sterren
heeft) en meer dan honderdtwintig restaurants en bars, zoals het beroemde
Fouquet’s in Parijs dat zusjes heeft in
Cannes, Courchevel, La Baule, Toulouse en Enghien-les-Bains. Ook produceert Groupe Barrière jaarlijks zo’n
drieduizend voorstellingen en optredens. De groep staat eveneens bekend
om de uitstekende keuken.

RESORT BARRIÈRE LILLE
In Resort Barrière Lille vind je het allemaal terug. Een haven van rust met een
mix van modern en gezellig in een strak
ontworpen gebouw. Met een wellness
centrum, casino, theater, meerdere restaurants waaronder een gastronomisch
restaurant en een brasserie en thema
bars. Voor zakelijke bijeenkomsten en
evenementen zijn er 8 moduleerbare
zalen. En dit alles op een kwartiertje
van het gezellige centrum.

PARIS CONVENTION BUREAU
Parijs blijft professioneel bruisen
Parijs is een stad in beweging. Naast
alle prachtige monumenten en musea
wordt er volop ontwikkeld, vernieuwd,
gebouwd en georganiseerd. Meer dan
ooit is Parijs dé wereldhoofdstad voor
professionele evenementen.
Neem alleen al het gloednieuwe Paris
Convention Center - Europa’s grootste
congrescentrum - dat eind 2017 in gebruik werd genomen in het Parc des Expositions.

Ook de nieuwe muziektempel La Seine
Musicale en het digitale museum Atelier
des Lumières - beide te privatiseren locaties - zijn geweldige aanwinsten.

AANTREKKELIJKE HOTELS
De beroemde Parijse luxehotels blijven
creatief en vernieuwend dankzij hun
eeuwige competitie: Le Ritz, het Hôtel de
Crillon en tegenwoordig ook het Lutetia
en Fouquet’s Barrière. En er zijn meer
klasse bedrijven te noemen die het moderne Parijs cachet geven, zoals het Parister, Yooma, Le Brach Paris, het Okko
hotel en Le Niepce Paris Hotel.
Qua gastronomie vallen creatieve
adressen op als dat van Thierry Marx
(Étoile du Nord) en Alain Ducasse (Spoon
2).

INTERNATIONALE
SPORTEVENEMENTEN
Grote sportevenementen om bij in te
haken dit jaar: het golftoernooi Ryder
Cup en het Europees kampioenschap
vrouwenhandbal. En in 2024: de Olympische Spelen!
Bekijk de handige site van het Paris
Convention Bureau voor leuke tips. Zij
helpen u graag op weg voor een onvergetelijk event in Parijs.

BRUISEND NACHTLEVEN
Als de zon ondergaat verandert Parijs in
een gezellige feeststad. Met een nieuw
spektakel in de Folies Bergère: de Jean
Paul Gaultier Fashion Freak Show,
over het atypische leven van deze couturier. Andere nachtadressen zijn de 153,
le Rosa sur Seine, le Perchoir en L’Élysée
Montmartre.

VOOR MEER INFORMATIE
OTC PARIS
Contactpersoon: Mevr Valerie EXPOSITO COITTE, Head of Business Development
E-mail: vexposito@parisinfo.com
Tel: +33 (0)1 49 52 42 59
www.convention.parisinfo.com
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HÔTEL TRIANON RIVE GAUCHE PARIS
Charmant hotel**** in gezellige Saint Germain des Prés wijk
Het hotel ‘Trianon Rive Gauche’ is
een charmant viersterrenhotel met
110 kamers midden in de typisch Parijse wijk ‘Saint Germain des Prés’.
Vanaf het hotel bent u zo in het Quartier Latin. Vlakbij het hotel ligt het
RER-station Luxembourg met een
rechtstreekse verbinding naar de
luchthaven Parijs-Charles de Gaulle,
maar ook met het nabijgelegen
conferentiecentrum ‘Parc des Expositions de Villepinte’.
SMAAKVOLLE EN COMFORTABELE
KAMERS
De kamers in het hotel zijn smaakvol
en comfortabel ingericht. Ze zijn voorzien van airconditioning, een bureau,
gratis highspeed WIFI, koffie- en theefaciliteiten, een minibar, een kluis, een
flatscreen TV met veel internationale
satellietkanalen, badjassen, slippers,
een föhn en nog veel meer.

De Superior kamers, uitgevoerd met
een tweepersoonsbed of twee aparte
bedden, bieden een geweldig uitzicht
op Parijs. Sommigen beschikken over
een fijn gemeubileerd balkon.

De kamers Deluxe, met kingsize bed
of twee aparte bedden zijn charmant
ingericht. Voorzien van alle gemakken
waaronder een gratis gevulde minibar
(met soft drinks en diverse snacks).
De badkamer is rijkelijk voorzien van
heerlijk geurende douchegel en shampoo op basis van essentiële oliën.
Het hotel beschikt ook over driepersoonskamers en over kamers die
onderling verbonden zijn. Twee onderling verbonden kamers voor 3 personen of twee aan elkaar grenzende
tweepersoonskamers met 2 tweepersoonsbedden.

VOOR MEER INFORMATIE
HÔTEL TRIANON RIVE GAUCHE PARIS
Contactpersoon: Mevr Véronique ROYER, Directrice
E-mail: v.royer@hoteltrianonrivegauche.com
Tel: +33 (0)1 43 29 88 10
https://hoteltrianonrivegauche.com/

8

FLEXIBEL ONTBIJT
In de ontbijtzaal wordt iedere ochtend
tussen 7:00 en 11:00 uur een uitgebreid
ontbijt geserveerd. Het ontbijt kan desgewenst ook op uw kamer worden gebracht.
Er bestaat ook de mogelijkheid om een
ontbijt mee te nemen, dat moet dan
worden opgehaald tussen 5:00 uur en
12:00 uur.
COMPUTER SERVICE
Tenslotte zijn op ieder gewenst moment
2 computers beschikbaar met internetverbinding en een printer.
VERGADERING OF MEETING
Het hotel heeft ook een seminarruimte
dat plaats biedt aan maximaal 19 personen. De heerlijk lichte kamer is van
alle gemakken voorzien. Heel uitnodigend dus voor uw vergaderingen en of
meetings.

HOTEL AU COEUR DU VILLAGE
Perfect hotel***** voor uw evenementen
Het vijfsterrenhotel ‘Au Coeur du Village Relais et Châteaux’ in La Clusaz
is de gedroomde locatie voor uw seminar. Zoals de naam al zegt, is het
hotel perfect gelegen, in het hart van
het dorp en direct aan de piste. Het
hotel heeft de gezelligheid van een Savoyaards chalet, maar is toch chique,
knus en authentiek ingericht. Met een
uitstekende service die erop gericht
is uw verblijf zo comfortabel mogelijk
te maken. Met slim ingedeelde suites,
luxe en lekker eten, een Cristal Spa
en mogelijkheden tot het volgen van
teambuilding programma’s...

De ideale plek om de teamspirit weer
nieuw leven in te blazen… !
Voor het hosten van uw seminar of zakelijke bijeenkomst is dit een toplocatie. Het
hotel beschikt namelijk over verschillende
ruimtes, die zijn uitgerust met de nieuwste
digitale snufjes voor het perfectioneren

van uw presentaties.
In combinatie met de verfijnde keuken
van het hotel en de cocktailbar ontbreekt
het u hier echt aan niets.

MEETING ROOMS
Het hotel heeft goede evenementfaciliteiten. Zo beschikt het over meer dan
6 vergaderruimtes. Waarvan sommigen
eenvoudig in grootte aan te passen zijn
met schuifwanden, waardoor ze de ideale
afmeting krijgen voor uw gezelschap.
Ook beschikt het hotel & spa ‘Au Coeur
du Village’ over een conferentieruimte van
ongeveer 200 m². De zalen ‘Turquoise’,
‘Granaat’ en ‘Toermalijn’ kunnen samengevoegd worden zodat er een ruimte
van meer dan 700 m² ontstaat, voor bij
voorbeeld een inhuldiging. Daarnaast zijn
er nog zalen van 30 m² tot 80 m².

serveert de chef heerlijk eten. Kwaliteit,
presentatie en tevredenheid staan hier
hoog in het vaandel.
Indien gewenst kunt u in overleg met het
hotel uw persoonlijke formule samen
stellen.
ACTIVITEITEN OP MAAT
Bij hotel ‘Au Coeur du Village’ wordt er
alles aan gedaan om het de (zakelijke)
bezoeker zo aangenaam mogelijk te
maken. In overleg met de klant, kan een
persoonlijk activiteitenschema worden
opgesteld. Zo wordt de groep optimaal
gestimuleerd en komt op een leuke en
leerzame manier nader tot elkaar!
In de Cristal SPA van het hotel kunnen
uw medewerkers heerlijk genieten van
een moment van absolute ontspanning.
Men kan hier onder andere terecht voor
schoonheidsbehandelingen en massages.

RESTAURATIE NAAR WENS
Voor on-the-go, een buffet of aan tafel,

VOOR MEER INFORMATIE
HOTEL AU COEUR DU VILLAGE
Contactpersoon: Mevr Pauline BRUNET, Sales
E-mail: commercial@hotel-aucoeurduvillage.fr
Tel: +33 (0)4 50 05 61 18
www.hotel-aucoeurduvillage.fr
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CLUB BUSINESS OCCITANIE SUD DE FRANCE
Een zonnige kijk op het leven
Van de fabuleuze Pont du Gard bij
Nîmes tot aan het natuurlijke wonder
Gavarnie midden in de Pyreneeën,
en van de groene Dordogne-vallei
tot aan de zonnige stranden van de
Middellandse Zee: de grote regio Occitanie heeft alles in huis om iedere
bezoeker een onvergetelijke ervaring te bieden.
In dit heerlijke stuk Zuid-Frankrijk vind
je een groot aantal topbestemmingen:
het Canal du Midi, steden als Albi en
Cahors, de citadel van Carcassonne,
de Pont du Gard en de Pic du Midi zijn
maar een paar voorbeelden van het
rijke culturele en natuurlijke erfgoed
van Occitanie.

Cahors Malbec, de côtes de roussillon,
de wijnen van de Languedoc of de Armagnac. Maar niet alleen de druiven
profiteren er van de driehonderd jaarlijkse dagen met zonneschijn: voor de
mensen is het genieten op honderden
kilometers strand. En in de Pyreneeën,
die grotendeels in Occitanie liggen.
regio telt 14 concurrentiepolen met
uiteenlopende thema’s zoals onder
zoek naar kanker, duurzame energie,
biomassa, water, verwerking van industrieel afval. De lucht- en ruimtevaart
pool in Toulouse is er wereldleider. Ook
de informatie- en communicatie technologie is erg sterk ontwikkeld.
GROOTSTE WIJNREGIO
Occitanie is een van de grootste wijn
regio’s van de wereld die gerenommeerde wijnen voortbrengt zoals de

BELANGRIJKE STEDEN
De twee belangrijkste steden zijn Toulouse en Montpellier, beide bekend om
hun innovatieve drive en onderscheiden met het label ‘French Tech’. De

VOOR MEER INFORMATIE
CLUB BUSINESS OCCITANIE SUD DE FRANCE
Contactpersoon: Mevr Victoria BAYLET, MICE project leader
E-mail: victoria.baylet@crtoccitanie.fr
Tel: +33 (0)5 61 13 55 95
www.tourisme-occitanie.com
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ORIGINELE ACTIVITEITEN
De Franse levenskunst lijkt in Occitanie
uitgevonden. Onze Club Business helpt
u graag daarvan te profiteren tijdens al
uw MICE-activiteiten in Occitanie Sud
de France. Want zij heeft genoeg originele ideeën voor u: een bezoek aan de
Airbus fabriek, een evenement op de
Pic du Midi of in de romeinse arena van
Nîmes zijn prima te organiseren. Ook
zijn er meer dan 750 hotels van 3 à 5
sterren. Dankzij de kennis en expertise
draagt de Club Business bij aan een
geslaagd evenement!

SAINT-TROPEZ TOURISME
Uw nieuwe MICE bestemming aan de Côte d’Azur
Met jaarlijks meer dan 6 miljoen bezoekers van 85 nationaliteiten is Saint-Tropez één van de meest aantrekkelijke
bestemmingen van de wereld.
Saint-Tropez is populair vanwege de
vele mooie en luxe winkels, de sterrenrestaurants en de geweldige winkelmogelijkheden. Natuurlijk is het dorp
ook prachtig gelegen in een mooie
omgeving. Dit maakt Saint-Tropez tot
een ideale bestemming voor zakelijk
toerisme.
Het ligt vlakbij de belangrijkste luchthavens in de regio, tussen de Provence en
de Côte d’Azur. Saint-Tropez is in trek
bij organisatoren van seminars, product

lanceringen en/of tentoonstellingen. Het
charmante dorp werkt inspirerend voor
bezoekers en laat hen tegelijkertijd kennismaken met de «Arts de Vivre en Provence», het goede Franse leven.

wijngaarden bezoeken, jetskiën, en nog
veel meer…!
HOTELS IN SAINT TROPEZ
- 3 vijfsterrenhotels Palace (248 kamers)
- 12 vijfsterrenhotels (444 kamers)
- 16 viersterrenhotels (352 kamers)
- 16 driesterrenhotels (413 kamers)
- 8 Boetiek Hotels (92 kamers)
PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Met meer dan 100 evenementen die hier
per jaar georganiseerd worden, waarvan
enkele internationaal gerenommeerd,
stelt Saint-Tropez al zijn knowhow ter
beschikking om het succes van uw evenement te garanderen.
Het team van het ‘Convention Bureau’
van Saint-Tropez staat voor u klaar om
u stap voor stap te begeleiden bij het
plannen van een evenement in Saint-Tropez, een leuk sociaal programma samen
te stellen en dat alles binnen een vooraf
vastgesteld budget. Tot snel in Saint-Tropez!
INCENTIVE ACTIVITEITEN
Exclusieve incentive activiteiten: regatta’s, jeu de boules op Place des Lices,
rallyrijden in een 2CV, speurtocht, rond
leidingen met gids, 3 golfbanen met 18
holes, tennis, karten, uitgaan, winkelen,

VERGADERRUIMTEN
Vergaderzaal Jean Despas: twee verdiepingen van 300 m2 en 400 m2 geschikt
voor vergaderingen, seminars, conferenties, recepties, en tentoonstellingen voor
maximaal 300 personen.
En er is ook nog een zaal beschikbaar in
bioscoop Cinéma Star met 174 plaatsen.

VOOR MEER INFORMATIE
SAINT-TROPEZ TOURISME
Contactpersoon: De heer Laurent GROSSO, Sales Manager
E-mail: laurent@sainttropeztourisme.com
Tel: +33 (0)4 94 55 98 54
www.sainttropeztourisme.com
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MADE IN CÔTE D’AZUR TRAVEL
Full service DMC voor uw MICE event in Frankrijk
Op zoek naar een full service DMC in
Frankrijk? Made in Côte d’Azur Travel
is een van de leading DMC kantoren,
gevestigd in Cannes.

Het internationale team heeft veel
ervaring en organiseert evenementen
in Zuid-Frankrijk, Parijs en Monaco.
Als
lokale
partner
kunnen
zij
spectaculaire voorstellen op maat
maken voor corporate events. Daarbij
zorgen zij voor een persoonlijke noot,
‘made for you’.

Zij bieden management services
voor meetings, incentive activiteiten,
congresorganisateie, productlancering,
gala- en award events.

Of u nu hulp zoekt bij het vinden van een
accommodatie, een locatie, personeel,
logistiek, techniek, entertainment, zij
vinden de beste oplossing voor u.
Dankzij hun uitstekende kennis van
Frankrijk en de vele langlopende
partnerships die zij met lokale
aanbieders
hebben,
kunnen
zij

bovendien de beste kwaliteit leveren.

Mede door hun passie voor wat zij doen
en hun aandacht voor details, kunnen
zij een uniek evenement opzetten, een
echte ‘once in a lifetime’ experience.
Zodat zowel u als uw klanten meer dan
tevreden zullen zijn. Want voor minder
doen zij het niet.

Nieuw: nu ook op Facebook, neem
een kijkje op: www.facebook.com/
madeincotedazurtravel/

VOOR MEER INFORMATIE
MADE IN CÔTE D’AZUR TRAVEL
Contactpersoon: Mevr Monika SCHMID
E-mail: monika@madeincotedazur.com
Tel: +33 (0)4 83 65 04 45
www.madeincotedazur.com
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ATOUT FRANCE
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www.france.fr

